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HOOFDSTUK 1 
EURAS ZIET EEN BOEF. 

 
Aartje Langstaartje het kleine muisje is in de 
lampen-winkel. 
Hij is daar op bezoek bij Euras de rott-weiler-hond 
en Miauw de poes. 
Aartje kletst met de hond maar die luistert niet. 
De hond ziet iets in de winkel gebeuren.  
Hij laat meteen zijn tanden zien, hij gromt erg hard. 

Euras vindt zich-zelf een waak-hond. 
Waak-honden moeten iets bewaken. 
Hij wil er voor zorgen dat er niets wordt gestolen. 
Hij kijkt kwaad naar een man in de winkel. 
Het leek net of die iets in zijn tas deed. 
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De man schrikt van het gegrom. 
Hij is bang voor de hond en rent de winkel uit. 
De winkel-deur slaat achter hem dicht. 
De hond was niet snel genoeg.  
Hij blaft en jankt en krabt tegen de deur. 
 
De muis is ge-schrokken van de boze hond,  
hij wil meteen naar huis. 
 
Karin, Euras zijn bazin, sleept de hond naar buiten. 
Zij heeft genoeg van zijn geblaf. 

Euras moet buiten op 
zijn mat liggen. 
 
De hond kijkt rond. 
Ziet hij de boef ergens? 
Het is erg druk. 
 
De hond ziet heel veel 
leuke mensen in het 
winkel-centrum.  
Die doet hij niets,  
daar is hij erg lief voor. 
Maar die boef? 

Daar’ heeft Euras andere plannen mee. 
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HOOFDSTUK 2 
DE MUIS IN DE TAS. 

 
Aartje durft niet tussen de mensen-benen te lopen. 
Hij piept: ‘Euras breng mij even thuis?’ 
▬ ‘Ja woef,’ blaft Euras: ‘klim maar op mijn rug. 
Dan kan ik meteen kijken waar die boef rond-loopt.’ 
 
Opeens ziet de muis de boef in de winkel van de 
bakkerij. 
▬ ‘Daar is hij! Pak hem Euras!’  
 
Euras is een keurig op-gevoede hond. 
Hij weet dat hij geen winkel in mag. 
Ook niet voor een boef. 
De boef staat in de winkel. 
Euras staat buiten. 
Daarom gaat hij in de deur-opening liggen. 
Hij verspert de uitgang. 
Niemand kan erdoor. 
Iedereen moet over hem heen stappen. 
 
De mensen lachen om de malle hond. 
Zij letten niet op de muis. 
Die trippelt naar de tas van de boef en springt erin. 
De boef gooit een half brood in zijn tas. 
Dan ritst hij zijn tas dicht. 
Aartje zit gevangen. 
Hij zit klem tussen alle bood-schappen. 
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Euras kan hem 
niet helpen want 
die is inslaap 
gevallen. 
De hond merkt 
niet dat de boef 
over hem heen 
stapt. 
Hij slaapt lekker 
door. 
 
 

De hond wordt na een poos wakker. 
Hij kijkt rond, hij ziet geen boef. 
Euras denkt dat de muis op zijn rug zit. 
Hij staat op en rekt zich uit. 
▬ ‘Woef, kom Aartje, wij gaan de boef zoeken.’ 
De hond kletst tegen de muis, hij merkt niet dat die 
er niet is. 
En die nare boef is er allang niet meer. 
 
Na een tijdje is de hond moe. 
Hij wil eerst de muis naar huis brengen. 
De muis woont in de dieren-winkel. 
Als Euras daar is, blaft hij: ‘woef, spring van mijn 
rug muis, jij bent weer thuis.’  
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Euras blaft verder: ‘woef, weet je?  
Als de boef morgen weer komt, pak ik meteen.’ 
 
De hond wacht geduldig maar er springt geen muis 
van zijn rug. 
Er springt helemaal niets van zijn rug.  
▬ ‘Woef Aartje?’ blaft hij.  
‘Kom eens van mijn rug af?’ 
 
Lorretje de papegaai snerpt: ‘Lorretje zegt, Aartje 
niks niet op rug hond! Lorretje zegt Lorretje lief! 
▬ ‘Woef, waar is hij dan? Ben ik hem kwijt?’  

Euras kijkt verbaasd. 
 
▬ ‘Lorretje zegt, muis kwijt! Niks, niet!  
Lorretje zoeken.’ 
▬ ‘Woef ja, dat zou fijn zijn. Jij’ vliegt rond om te 
zien of jij Aartje ziet en ik’ snuffel hier en daar, 
goed?’ 
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▬ ‘Lorretje zegt, zoek muis Lorretje!’ 
 
De papegaai trippelt meteen de winkel uit en vliegt 
op.  
De twee dieren gaan samen op zoek. 
Zij zoeken langer dan een twee uur. 
Maar hoe de twee ook zoeken, zij vinden de muis 
niet. 

▬ ‘Woe-oe-oef!’ jankt Euras. ‘Er is vast iets ergs 
gebeurd!’ 
▬ ‘Lorretje moe, Lorretje slapie doen!  
Muis buiten slapie doen!’ snerpt Lorretje.  
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HOOFDSTUK 3 
DE KATTEN VECHTEN. 

 
Euras wandelt naar de lampen-winkel. 
Miauw zit buiten voor de deur. 
▬ ‘Aartje is weg,’ jammert Euras.  
‘Misschien heeft die rode gemene kater hem op-
gegeten. Jij weet wel: Moortje.’  
 
Miauw schrikt. Zij springt op. 
Zij rent het winkel-centrum door naar de tuin van 
Max de hond. 
Max ligt buiten in het zonnetje. 
Die kijkt op als hij Miauw ziet. 
▬ ‘Woef, blaf, wat kom jij doen?’ 
▬ ‘Die rode kater van hier-naast heeft Aartje op-
gegeten!’ miauwt Miauw. 
▬ ‘Woef, o nee! Wat erg. Ik pak die kat.’  

 
Max holt blaffend Moortjes tuin in.  
▬ ‘Woef, blaf, woe-oef ! blaf, blaf!’ 
 
De rode kat ligt boven op het schuurtje.  
Hij schrikt van Max zijn geblaf. 
Heel voorzichtig laat hij zijn rode kopje zien. 
Als hij Miauw ook ziet verstopt hij zich gauw in een 
andere tuin. 
 
Miauw rent tussen de struiken de kater achter-na. 
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▬ ‘Miauw’, miauwt Miauw: ‘ik heb je wel gezien 
hoor Moortje.  
Wat heb jij met onze muis gedaan? 
Heb jij hem op-gegeten?’ 
▬ ‘KSss, ga weg! Ik heb niets gedaan. 
Ik heb geen muis gegeten.  
Ga hier weg anders krabbel ik jou!’ 
 
Miauw is niet van plan om weg te gaan, zij rent op 
Moortje af en krabbelt hem over zijn snoet. 
De rode kater wordt nijdig, hij krabbelt terug. 
Miauw bijt hem en hij bijt terug.  
En terwijl zij boven-op een schuurtje vechten, blaft 
Max totdat hij schor wordt. 
  
Moortjes baasje komt met een emmer water de tuin 
in, hij gooit die over Max leeg. 
Dan haalt hij zijn kat binnen. 
▬ ‘Ik heb niks gedaan!’ jammert Moortje nog. 
 
“BOEM” de keuken-deur slaat dicht. 
Max is kledder-nat, hij schudt zich uit en loopt kwis-
pe-lend de tuin uit.  
Miauw loopt ver-drietig mee. 
Zij denkt dat haar vriendje dood is. 
De poes weet niets van de tas van de boef. 
Daar’ zit de muis in. 
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De tas van de boef hangt aan de kap-stok in zijn 
huis.  
Hij heeft de bood-schappen er niet uit-gehaald. 
 
Aartje heeft honger, hij heeft ook dorst.  
Het brood ruikt zo lekker! 
Zal hij wat van het brood snoepen?  
Een heel klein stukje?  
Dat zal de boef vast niet merken. 
 
Zijn tandjes zijn vlakbij de korst als de tas plots 
open gaat. 
 
De muis schrikt zo dat hij pardoes uit de tas 
springt.  
Hij verstopt zich in de keuken. 
Hij ziet vanuit zijn plekje dat de boef alles uit zijn 
tas haalt: brood, kaas, boter, kaakjes en melk. 
▬ ‘Mijn tas is leeg,’ denkt de boef: ‘ik gooi die in de 
kast.’ 
▬ ‘Het is helemaal geen boef, hij heeft niets 
gepikt,’ denkt Aartje. ‘Dat zijn enkel bood-schapjes. 
Die meneer zal vast weer gaan winkelen.  
Ik wil naar huis, ik moet weer in die tas.  
Waar is die tas?’  
 
De muis heeft niet goed opgelet.  
Gelukkig hangen er meer tassen aan de kapstok. 



 12

HOOFDSTUK 4 
EURAS VANGT EEN BOEF. 

 
De kleine muis trippelt naar de kapstok. 
Daar hangen nog drie tassen aan. 
Twee plastic tassen van de super-markt en een 
hele mooie kleurige. 
Aartje houdt niet van plastic tassen. 
Hij wil in de mooie kleurige tas. 
  
Hij klautert tegen de muur en tegen de jassen. 
Eindelijk is hij in de tas. 
De muis gaat erin liggen wachten totdat het een 
nieuwe dag is. 
 
Hij is nog soezerig als er een porto-monee in de tas 
wordt gesmeten. 
De kleine muis verstopt zich snel onder de porto-
monee. 
 
De tas hutselt heen en weer. 
Plots klinkt er vreselijk gegrom. 
De tas tuimelt op de grond.  
De porto-monee schiet open en euro-muntjes rollen 
uit de tas over de stoep-tegels. 
Aartje is zich naar geschrokken, hij blijft muis-stil in 
de tas zitten. 
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Euras blaft en gromt vals.  
Het is nu een gevaar-lijke hond. 

Hij staat boven-op de boef die huilend op de grond 
ligt.  
Euras heeft een boef gevangen, hij is super trots. 
Hij weet nog niet dat het helemaal geen boef is. 
 
Er komen mensen aan-hollen.  
Die durven de hond niet aan te raken. 
Ze gillen: ‘ga weg vals beest!’  
Zij bellen de politie en maken foto’s van Euras en 
de boef.  
 
Euras gaat niet weg, hij doet net of hij een politie-
hond is. 
Even later komt er een politie-auto over de winkel-
pro-me-nade aanrijden. 
Zijn sirene klinkt hard. “Tu, tu. Tu, tu!” 
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Er stappen twee agenten uit de auto. 
Eén van hen is het baasje van Euras. Het is Roel. 
Hij loopt naar de hond en grijpt die bij zijn hals-
band. 
▬ ‘Foei Euras wat doe je nou!  
Nu krijg ik moei-lijk-heden door jou. 
Waarom ben jij los?  
Waarom ben jij niet in de lampen-zaak?  
Loopt Miauw ook buiten? 
Waar is Karin?  
Meneer heeft u pijn? Kunt u opstaan?  
Is uw bril nog heel? 
Heeft de hond gebeten? 
Mag ik in uw tas kijken?’ 
▬ ‘Nee, ik ben niet gebeten.  
Ik was wel bang dat hij zou bijten.  
Ik ben erg hard op de grond gevallen.  
De hond be-sprong mij onver-wachts.  
Ik was erg ge-schrokken, mijn broek is kapot. 
Kijkt u gerust in mijn tas, ik heb nog niets.  
Ik moet nog winkelen.’ 
 
Roel kijkt in de tas, hij zegt verbaasd:  
‘zit jij lekker? Wat doe jij in die tas?  
Wat spoken jullie uit?’ 
Aartje klautert snel de tas uit, hij piept: ‘die meneer 
is geen boef maar Euras wist dat nog niet.’ 
▬ ‘Hoe kom jij dan in die tas?’ 
▬ ‘Ik wilde in de tas kijken of hij iets had gestolen.’   



 15

Euras kwispelt zenuwachtig. 
Oei, wat voelt hij zich naar. 
Hij weet dat hij straf krijgt. 

Roel schrijft alles op.  
Over zijn hond en over de man.  
Dat die een gat in zijn broek heeft maar niet 
gewond is. 
De man heeft enkel een beetje pijn in zijn been. 
Euras heeft hem gelukkig niet gebeten. 
 
Roel is boos op Euras.  
Hij sleept hem de politie-auto in. 
▬ ‘Als jij zo door-gaat kun jij niet meer bij ons 
wonen. Honden mogen niet los.  
Wil jij dan aan een zware ketting liggen?’ 
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‘Nu krijg ik ook straf door jouw domme streek.’ 
 
▬ ‘Dat is jouw eigen schuld,’ zegt de andere 
politie-man.  
‘Jij had beter op jouw hond moeten letten.  
Hij mag niet zomaar mensen aan-vallen. 
Stel je voor dat het een kind was geweest of dat de 
hond had gebeten!’ 
 

 
Roel heeft het moei-lijk, hij kreeg een hoge boete. 
Hij kreeg ook een standje. 
Euras is naar een asiel gebracht en moet daar her-
op-ge-voed worden. 
Als hij zich voortaan netjes leert te gedragen, mag 
hij weer naar huis. 
Hij mag nooit meer in het winkel-centrum komen. 
Hij mag niet meer op de winkel passen. 
Hij moet gewoon thuis blijven en buiten aan de lijn.  
Daarom is Euras erg verdrietig, hij jankt de hele 
dag. Hij wil niet meer eten. 
Hij is bang dat hij zijn vriendjes nooit meer ziet. 
 
Miauw mag wel in de lampen-winkel blijven. 
Zij vindt het zonder Euras erg on-ge-zellig. 
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HOOFDSTUK 5 
AARTJE HELPT EURAS. 

 
Karin is niet blij dat haar hond thuis moet blijven. 
Zij zoekt een oppas-adres voor Euras. 
Zij zoekt iemand die vlakbij het winkel-centrum 
woont en die Euras wil uit-laten.  
Zij hangt een kaartje op in de super-markt.  
Zo hoopt zij dat iemand op haar kaartje reageert. 
 
Aartje wil Euras helpen. 
Hij wil dat Euras naar lieve mensen gaat. 
Hij denkt goed na. 
▬ ‘Zou Euras bij Max kunnen? Ik ga het vragen. 
Liever bij Max dan bij iemand anders. 
Dan kan ik hem nog vaak bezoeken.’ 
 
Hij trippelt naar de honden-mand in de dieren-
winkel. 
▬ ‘Waf-waf? Wil jij mij alsjeblieft naar Max 
brengen?’ 
▬ ‘Waf, ik heb geen zin.  
Ik lag net zo lekker te slapen.’ 
▬ ‘Toe Waf-waf,’ piept Aartje.  
‘Ik moet daar heen voor Euras.’  
 
Hij vertelt wat Euras heeft gedaan. 
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Waf-waf staat langzaam op en rekt zich uit.  
▬ ‘Waf, goed ik zal je brengen. Klauter maar op 
mijn rug. Ga jij ook mee Parel?’ vraagt hij aan de 
kat. 
▬ ‘Lorretje mee,’ krijst Lorretje.  
Parel rekt zich ook uit.  
▬ ‘Miauw, nee ik niet. Ik blijf bij Lorretje.’ 
 
Waf-waf rent met Aartje het winkel-centrum uit.  
Hij steekt een drukke weg over en komt daarna in 
een rustige buurt. 
 
Max ligt achter de heg van zijn tuin als hij Waf-waf 
voorbij ziet rennen. 
Hij begint te blaffen: ‘woef, blaf, hier ben ik, hier 
moet je zijn!’ 
 
Waf-waf loopt terug en loert tussen de blaadjes van 
de heg. 
▬ ‘Waf, ik kom Aartje brengen.  
‘Hij moet met jouw baasje praten.  
Hij wil dat Euras hier over-dag blijft.’ 
▬ ‘Woef, blaf Euras? Ja dat zou leuk zijn!  
Dan kan ik met hem spelen.  
Dan kunnen wij samen plezier maken.’ 
▬ ‘Waf, ik ga naar de voor-deur. Kom jij ook Max?’ 
▬ ‘Woef, blaf, dan moet ik over het poortje 
springen. Goed, ik kom al.’ 
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Max krabbelt tegen de voor-deur.  
Hij blaft heel hard. 
Na een poosje doet zijn bazinnetje de deur open. 
▬ ‘Wat een dieren allemaal, ha, ha.’ lacht zij. 
Aartje vraagt: ‘mevrouw, wilt u alstublieft over-dag 
op Euras passen?  
Hij mag niet meer in het winkel-centrum komen. 
Dan kan ik hem vaak bezoeken.  
Ik wil hem niet weer kwijt.’  

Max zij bazin denkt na. 
▬ ‘Goed, Max kan het goed met hem vinden.  
Ik zal op hem letten. Stuur hem maar.’ 
 
Die middag brengen Aartje en Waf-waf  
Euras naar Max.  
En Euras? Die blaft tevreden. 
 

EINDE. 


